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DĚLITELNOST 12

TABULKOVÁ HRA

Pro každou otázku v testu existuje jedna nebo více správných odpovědí, které
označíte kliknutím na příslušné políčko. Tlačítko Odevzdat slouží k ukončení
testu, zobrazení výsledků a správných odpovědí.

Upozornění: Omlouváme se, zdá se, že soubor neotevíráte v
aplikaci podporující práci s Javascripty. Pro bezproblémovou
funkčnost tohoto PDF souboru si jej uložte na svůj lokální
disk a otevřete z tohoto disku v aplikaci Adobe Reader.



ODEVZDATHODNOCENÍ

Určete číslici ρ tak, aby vzniklé číslo bylo dělitelné 12.

1. 1234ρ5672 0356 0356 0356 0356

2. 564733ρ84 2578 2578 2578 2578

3. 342214ρ676 1425 1425 1425 1425

4. 567ρ87324 0369 0369 0369 0369

5. 267ρ8700032 1760 1760 1760 1760

6. 2ρ0000328 3468 3468 3468 3468

7. 287ρ8700000 1354 1354 1354 1354

8. 2644370009ρ2 2358 2358 2358 2358



To bylo úžasné!Můžeš jít oslavovat!Parádička!
Tomu říkám fajnová prácička!

Jsi šampión!Super výsledek! Jenom buď opatrný a nechoď to
zapíjet před zkouškou. Mohl by sis zničit ty

mozkové buňky!

Jsi už tak blízko!
Určitě ses jenom překliknul!

Už to skoro ani nemohlo být lepší. Skoro.Dost dobrý, jako!Skoro to máš.
Příště to zvládneš bez chyby!
Jen jeden krůček od vrcholu.Slušný výkon, ovšem vidíš, že máš v určitých

věcech mezery.
Nebylo to nejhorší, ale příště si dej čokoládu a

bude to ještě lepší.
Není to špatné, ale pořád máš co dohánět.Každý velký vědec v životě udělal nějaké chyby.

Vedl sis dobře.
Ani dobré, ani špatné. Jsi někde uprostřed.Nebyla to žádná Enigma,

tak kde je problém?
Unikl jsi pětce, ale to neznamená,

že se nemáš více učit!
Zvládl jsi to,

ale je tady stále prostor pro zlepšení.
Fieldsovu medaili asi nikdy nezískáš, ale tenhle

test můžeš zvládnout lépe.
Hej, mohlo to být i horší. . . .Je to pro tebe jako cizí film;

stále potřebuješ titulky.
Ty za to přece nemůžeš?! A kdo tedy?Určitě byla doba,

kdy ani Einstein nedokázal napočítat do 10.
Většina tvých odpovědí

byla bohužel jako π — iracionální.
Příště to snad bude lepší.

Viděl jsi někdy, jak slepice létá?
Tak takovým stylem ty počítáš. . .

Počet správných odpovědí:




